COSTA DEL SOL

MARBELLA-ESTEPONA

reis met Christoff & Lindsay

Sol Marbella Estepona Atalaya Park ****
Een gerenoveerd 4-sterren hotel, direct aan het strand tussen Estepona en
Puerto Banus/Marbella. De mooi ingerichte kamers beschikken over alle
modern comfort met bad/douche, airconditioning, satelliet-tv (flatscreen), safe
(te betalen) en balkon. Het hotel beschikt over zwembaden, 50 000m² tuin, een
zonneterras met ligbedden en parasols.
Verder is er een spacentrum of kan je zowel overdag als ‘s avonds deelnemen aan
de animatie. Wifi is gratis in het hele hotel.
Sport, ontspanning & faciliteiten:
450 kamers, wifi in het hele hotel, grote tuin, spacentrum met massages
(betalend), overdekt zwembad, zoetwaterzwembaden en kinderbaden met
aquapark, zonneterras, ligbedden en parasols aan het zwembad, animatie
overdag en ‘s avonds: avondshows.
Restaurants en bars:
Restaurant met maaltijden in buffetvorm, beachbar.
All inclusive
Ontbijt in buffetvorm, middag- en avondmaal in buffetvorm, snacks (11-13u en
15-19u), selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken (10u3024u00), dranken inbegrepen bij maaltijden: water, tafelwijn, lokaal bier en
frisdranken.
Kamers
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), parket, centrale airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), safe (betalend) en balkon.
Standaardkamer met douche of bad en balkon.
Kamer met zijdelings zeezicht met douche of bad en balkon.
Eénpersoonskamer met bad of douche.

inbegrepen

niet inbegrepen

+ Vluchten heen en terug Brussel
– Malaga (20 kilo bagage en
maaltijden aan boord inclusief)

- Toeslag kamer met zijdelings zeezicht:
+€ 90,-/pers. voor de 8-daagse reis
+€ 110,-/pers. voor de 10-daagse reis

+ 7 of 9 overnachtingen all
inclusive in Sol Marbella Estepona
Atalaya Park ****

- Toeslag single kamer:
+€ 270,- voor de 8-daagse reis
+€ 345,- voor de 10-daagse reis

+ Verblijf op basis van een dubbele
kamer

- 100% Annuleringsverzekering:
+4,5% op de totale reissom

+ Nederlandstalige begeleiding door
Sima Tours

- 100% Annulerings- en reisbijstandverzekering:+6% op de totale reissom

We verblijven in het gerenoveerde
hotel Sol Marbella Estepona Atalaya
Park ****, onmiddellijk aan het strand
en op slechts 6 km van Puerto Banus
en 12 km van Marbella!
Marbella: het klinkt elke Spanje liefhebber
als muziek in de oren. Deze badstad bruist
dag en nacht en de boetieks, terrasjes en
disco’s bieden voor elk wat wils.
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8
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04/10/2018

¤1.370,PRIJS/PERSOON

¤1.210,PRIJS/PERSOON

INSCHRIJVINGSSTROOK
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Gelieve dit inschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen naar onderstaand adres.
REIZIGERS (NAAM/VOORNAAM/GEBOORTEDATUM ZOALS OP IDENTITEITSKAART)
1.		

.......

/. . . . . . . /19 . . . . . .

2.		

.......

/. . . . . . . /19 . . . . . .

3.		

.......

/. . . . . . . /19 . . . . . .

4.		

.......

/. . . . . . . /19 . . . . . .

Adres

Nr

Postnr

Gemeente

Tel/GSM

........
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x Dubbele kamer
x Eénpersoonskamer (+€ 270/reis)

100% annulatieverzekering

PRIJS/PERSOON

7 nachten

8-daagse fanreis (€ 1210/pp)
met zijdelings zeezicht (+ €90/pp/reis)

Nee

10-daagse fanreis (€ 1370/pp)
met zijdelings zeezicht (+ €110/pp/reis)
........
........

x Dubbele kamer
x Eénpersoonskamer (+€ 345/reis)

Nee

Ja (6% op de totale reissom)

SIMA TOURS
www.simatours.be

Statiestraat 205
8810 LICHTERVELDE
Tel. 051 72 22 22
info@simatours.be

VERG. A1143

AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS

INFO & RESERVATIES:

van
27/09/2018
tot
04/10/2018

¤1.210,PRIJS/PERSOON

Ja (4,5% op de totale reissom)

100% annulatie- en reisbijstandverzekering

tot
04/10/2018

¤1.370,-

8
dagen

Bus

Aantal personen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kamertype

9 nachten

van
25/09/2018

Na reservatie ontvangt u van ons
2 bestelbons.
1 exemplaar stuurt u
ondertekend terug.
Pas na ontvangst van het
voorschot (€ 300/pp) en het
verzekeringsbedrag is uw
inschrijving definitief.

